N° 46/2017

RIO DE JANEIRO
Diário Oficial da União – Seção 3 - 30/11/2017 – Pág. 227

Concorrência Nº 04/17
Prefeitura Municipal de Resende (Aviso incluído em Licitações em 1º/12/2017)

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°- 4/2017
Objeto: contratação de empresa especializada para executar serviços de drenagem e pavimentação na Avenida Jeferson
Geraldo Bruno (trecho posto Mate Amargo-Spanset) e Rua Netuno, Bairro Jardim do Sol Processo Administrativo n°:
21.171/2017.
Data/Hora: 16/01/2018 ás 14:00 horas. Valor Estimado: 3.756.037,93.
O
Edital
encontra-se
disponível
no
site
da
Prefeitura
Municipal
de
Resende:
http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia.
Para mais informações e questionamento: Contato: e-mail: editais.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24)
3354-4625.Julio Cezar de Carvalho Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.
Resende-RJ, 29 de novembro de 2017.
JULIO CEZAR DE CARVALHO
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos
INFORMAÇÕES DO EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
4 Meses
VALOR ESTIMADO DA OBRA

CAPITAL SOCIAL

GARANTIA DE PROPOSTA

R$ 3.756.037,93

Não informado

R$ 36.430,18

INDICE FINANCEIRO

LC = ≥ a 1,0

CAPACIDADE TÉCNICA
3.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Prova de registro no CREA ou CAU, da empresa e do engenheiro responsável, através de Certidão que demonstre sua
validade.
b) Prova de que a licitante possua em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de ATESTADOS DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no
CREA ou CAU, comprovando aptidão para desempenho atividade de características semelhantes ao objeto desta licitação,
no que se refere a(s) parcela(s) de maior relevância especificadas nos itens abaixo indicado(s):
I – itens 02 e 03 da planilha orçamentária contida no Anexo I deste edital.
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OBSERVAÇÕES
A visita técnica deverá ser agendada junto a SMO (Secretaria Municipal de Obras) através do tel (24) 3360-1044, de
segunda a sexta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 hs, até o segundo dia útil que anteceder a data fixada no presente
edital para a realização do respectivo certame licitatório

ESPIRITO SANTO
Diário Oficial do Espirito Santo – Licitação - 01/12/2017 – Pág. 12

Concorrência Nº 06/17
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017
O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que
está disponível o Edital da Concorrência Pública em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO
3 (INTEGRANTE DO LOTE II): ÁGUA PRETINHA/SANTA LÚCIA - CANCELAS, COM EXTENSÃO DE 7,400 KM, com abertura
prevista para o dia 23/01/2018 às 09:30 horas.
O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou no Setor de Licitação, situado à rua Antônio
Jacques Soares, n° 54, Secretaria Municipal de Administração (ao lado da Polícia Militar), Centro – Presidente Kennedy,
nos dias úteis de 08 as 17 horas.
Presidente Kennedy, 30/11/2017.
Bruno Roberto de Carvalho
Presidente da CPL
Protocolo 361362
INFORMAÇÕES DO EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
360 (trezentos e sessenta) dias corridos
VALOR ESTIMADO DA OBRA

CAPITAL SOCIAL

GARANTIA DE PROPOSTA

R$ 18.252.706,76

Não informado

Não informado

INDICE FINANCEIRO

LC = ≥ a 1,0
LG = ≥ a 1,0
E = ≤ a 1,0

CAPACIDADE TÉCNICA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL
10.5.2.1 O(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) no subitem 10.5.1 para participar(em) da execução da obra
deverá(ão) ser detentor(es) e apresentar(em) Certidão(ões) de Acervo Técnico expedida(s) por CREA's apensada(s) do(s)
correspondente(s) atestado(s), relativa(s) à execução de obras com características semelhantes ao objeto desta licitação,
limitadas às parcelas de maior relevância definidas a seguir:
I) Execução de base ou sub-base de solo brita ou brita graduada ou estabilizada granulometricamente com ou sem
mistura;
II) Execução de Pavimentação Asfáltica em TSBS ou TSBD ou CBUQ.
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OBSERVAÇÕES
Poderão participar desta Concorrência toda e qualquer empresa individual ou sociedade ou consórcio regularmente
estabelecidos no país, que sejam especializados no ramo do objeto da licitação, e que satisfaçam a todas as exigências do
presente Edital, especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste Edital
A visita é facultativa. As licitantes que optarem em realizar a(s) visita(s) deverá(ão) previamente agendá-la(s) no setor de
engenharia, através do telefone (28) 3535-1350, a(s) qual(is) deverá(ão) ser realizada(s) em horário comercial e em dias
úteis. Os custos da(s) visita(s) ao(s) local(is) onde será executada a obra correrão por exclusiva conta da licitante.

ESPIRITO SANTO
Diário Oficial do Espirito Santo – Licitação - 29/11/2017 – Pág. 12

Concorrência Nº 08/17
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2017
O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que
está disponível o Edital da Concorrência Pública em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA (SANEAMENTO BÁSICO) DA LOCALIDADE DE MAROBÁ, COM A IMPLANTAÇÃO
DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DE CAPTAÇÃO DO ESGOTO DOMÉSTICO E DE DRENAGEM PLUVIAL, com
abertura prevista para o dia 09/01/2018 às 09:30 horas.
O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou no Setor de Licitação, situado à rua Antônio
Jacques Soares, n° 54, Secretaria Municipal de Administração (ao lado da Polícia Militar), Centro – Presidente Kennedy,
nos dias úteis de 08 às 17 horas.
Presidente Kennedy, 28/11/2017.
Bruno Roberto de Carvalho
Presidente da CPL
Protocolo 360907
INFORMAÇÕES DO EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
18 (dezoito) meses corridos
VALOR ESTIMADO DA OBRA

CAPITAL SOCIAL

GARANTIA DE PROPOSTA

R$21.382.547,59

R$ 2.138.254,75

Não informado

INDICE FINANCEIRO

LC = ≥ a 1,0
LG = ≥ a 1,0
E = ≤ a 1,0

CAPACIDADE TÉCNICA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL
10.5.2.1 O(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) no subitem 10.5.1 para participar(em) da execução da obra deverá(ão)
ser detentor(es) e apresentar Certidão(ões) de Acervo Técnico expedida(s) por CREA's e/ou CAU's, apensada(s) do(s)
correspondente(s) atestado(s), relativa(s) à execução de obras com características semelhantes ao objeto desta licitação,
limitadas às parcelas de maior relevância abaixo definidas:
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I - Execução de Corpo BSTC ou BDTC ou BTTC;
II - Execução de Escoramento de Cavas e Valas;
III - Execução de Reaterro com Adensamento Hidráulico;
IV - Execução de Escoramento Contínuo de Cavas em Estaca Prancha.

OBSERVAÇÕES
Poderão participar desta Concorrência toda e qualquer empresa individual ou sociedade ou consórcio regularmente
estabelecidos no país, que sejam especializados no ramo do objeto da licitação, e que satisfaçam a todas as exigências do
presente Edital, especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste Edital
A visita é facultativa. As licitantes que optarem em realizar a(s) visita(s) deverá(ão) previamente agendá-la(s) no setor de
engenharia, através do telefone (28) 3535-1350, a(s) qual(is) deverá(ão) ser realizada(s) em horário comercial e em dias
úteis. Os custos das visitas ao(s) local(is) onde será(ão) executada(os) o(s) serviço(s) correrão por exclusiva conta da
licitante.

MINAS GERAIS
Diário Oficial de Minas Gerais – Executivo - 01/12/2017 – Pág. 27

Concorrência Nº CPLI. 1020170165/17
COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
AVISO DE LICITAÇÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Concorrência Nº CPLI.1020170165
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de manutenção em redes e ramais de
esgoto, manutenção em ramais de água, recomposição de pavimentos em serviços oriundos do Sistema de Abastecimento
de Água - SAA e manutenção e conservação de unidades operacionais e administrativas das localidades de Teofilo Otoni,
Mucuri, Topazio, Pedro Versiane e Ouro Verde de Minas.
Dia: 10/01/2018 às 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 – Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais
informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço:
www.copasa.com.br (link: licitações/licitação de obras e serviços), a partir do dia 04/12/2017.
Diretora-Presidente
INFORMAÇÕES DO EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
15 Meses
VALOR ESTIMADO DA OBRA

CAPITAL SOCIAL

GARANTIA DE PROPOSTA

R$ 5.329.601,28

Não informado

Não informado

INDICE FINANCEIRO

ILC = ≥ a 1,0
ILG = ≥ a 1,0
ISG = ≥ a 1,0

CAPACIDADE TÉCNICA
1.2 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome de profissional
comprovadamente integrante do quadro permanente da proponente, comprovando ter o referido Profissional (inscrito
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no CREA como Responsável Técnico da empresa), sido responsável técnico pela execução de obras e serviços da mesma
natureza dos aqui licitados, observado o abaixo mencionado e o disposto nos subitens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3:
· Manutenção de rede de esgoto;
· Manutenção de ligação predial de esgoto
Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome da Licitante,
comprovando ter a mesma executado obras e serviços da mesma natureza dos aqui licitados, abaixo mencionados:
· Manutenção de rede de esgoto em pista e/ou passeio, com qualquer profundidade, com quantidade igual ou superior a
1.500 (mil e quinhentos) m, sendo que cada unidade de manutenção de rede de esgoto corresponde a 2 (dois) m de
manutenção de rede de esgoto;
· Manutenção de ligação predial de esgoto em pista e/ou passeio, com quantidade igual ou superior a 1.200 (um mil e
duzentos) m, sendo que cada unidade de manutenção de ligação de rede de esgoto corresponde a 2 (dois) m de
manutenção de ligação de esgoto,
· Pavimento asfaltico (CBQU e/ou PMF), com quantidade igual ou superior a 3.000 (três mil) m².
1.2.1 O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnico - Profissional deverá (ao) ser acompanhados das respectivas Certidões
emitidas pelo CREA.
OBSERVAÇÕES





“Atestado de Visita ao local de execução das Obras e Serviços” a ser emitido pela COPASA MG.
Poderão participar desta Concorrência toda e qualquer empresa individual ou sociedade ou consórcio
regularmente estabelecidos no país, que sejam especializados no ramo do objeto da licitação, e que satisfaçam
a todas as exigências do presente Edital, especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes
integrantes deste Edital
O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses consecutivos, contados da Ordem de Serviço Inicial,
podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas a obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a COPASA MG, limitada a 60 (Sessenta) meses, conforme disposto no Inciso II do
Artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.

MINAS GERAIS
Diário Oficial da União – Seção 3 - 04/12/2017 – Pág. 188

Concorrência Nº CPLI. 1020170167/17
COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
AVISO DE LICITAÇÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CONCORRÊNCIA Nº CPLI.1020170167
Objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo de água e
esgoto da cidade de Teófilo Otoni - MG, incluindo vilas e favelas.
Dia: 09/01/2018 às 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais
informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço:
www.copasa.com.br (link: licitações/licitação de obras e serviços), a partir do dia 02/12/2017.
Belo Horizonte, 1o- de dezembro de 2017.
SINARA INÁCIO MEIRELES CHENNA

Página 5 – AEERJ MAIS EDITAIS

Diretora-Presidente
INFORMAÇÕES DO EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
15 Meses.
VALOR ESTIMADO DA OBRA

CAPITAL SOCIAL

GARANTIA DE PROPOSTA

R$ 2.910.504,92

Não informado

Não informado

INDICE FINANCEIRO

ILC = ≥ a 1,0
ILG = ≥ a 1,0
ISG = ≥ a 1,0

CAPACIDADE TÉCNICA
1.2 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome de profissional
comprovadamente integrante do quadro permanente da proponente, comprovando ter o referido Profissional (inscrito
no CREA como Responsável Técnico da empresa), sido responsável técnico pela execução de obras e serviços da mesma
natureza dos aqui licitados, observado o abaixo mencionado e o disposto nos subitens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3:
Rede de água com diâmetro igual ou superior a 50 (cinquenta) mm;
Rede de esgoto com diâmetro igual ou superior a 150 (cento e cinquenta) mm;
Ligação predial de água;
Ligação predial de esgoto;
Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome da Licitante,
comprovando ter a mesma executado obras e serviços da mesma natureza dos aqui licitados, abaixo mencionados:
Rede de água com diâmetro igual ou superior a 50 (cinquenta) mm e com extensão igual ou superior a 1.500 (um mil e
quinhentos) m;
Rede de esgoto com diâmetro igual ou superior a 150 (cento e cinquenta) mm e com extensão igual ou superior a 1.000
(um mil) m;
Ligação predial de água com quantidade igual ou superior a 1.070 (um mil e setenta) unidades, sendo que cada unidade
de ligação predial de água corresponde a 1,5 (um e meio) metros de montagem de ligação predial água;
Ligação predial de esgoto com quantidade igual ou superior a 540 (quinhentos e quarenta) unidades, sendo que cada
unidade de ligação predial de esgoto corresponde a 4,5 (quatro e meio) metros de montagem de ligação predial de esgoto;
Pavimentação de pista em poliédrico e/ou em paralelepedo e/ou em pré-moldado de concreto, com quantidade igual
ou superior a 6.200 (seis mil e duzentos) m2.
1.2.1 O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnico - Profissional deverá (ao) ser acompanhados das respectivas Certidões
emitidas pelo CREA.
OBSERVAÇÕES





“Atestado de Visita ao local de execução das Obras e Serviços” a ser emitido pela COPASA MG.
Poderão participar desta Concorrência toda e qualquer empresa individual ou sociedade ou consórcio
regularmente estabelecidos no país, que sejam especializados no ramo do objeto da licitação, e que satisfaçam
a todas as exigências do presente Edital, especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes
integrantes deste Edital
O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses consecutivos, contados da Ordem de Serviço Inicial,
podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas a obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a COPASA MG, limitada a 60 (Sessenta) meses, conforme disposto no Inciso II do
Artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
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MINAS GERAIS
Diário Oficial de Minas Gerais – Executivo - 06/12/2017 – Pág.29

Concorrência Nº CPLI. 1020170170/17
COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais
AVISO DE LICITAÇÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Concorrência Nº CPLI.1020170170
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de
abastecimento de água da cidade de Paracatu / MG - 1a. Etapa.
Dia: 11/01/2018 às 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço:
www.copasa.com.br (link: licitações/licitação de obras e serviços), a partir do dia 06/12/2017.
INFORMAÇÕES DO EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
12 Meses.
VALOR ESTIMADO DA OBRA

CAPITAL SOCIAL

GARANTIA DE PROPOSTA

R$ 5.997.706,93

Não informado

Não informado

INDICE FINANCEIRO

ILC = ≥ a 1,0
ILG = ≥ a 1,0
ISG = ≥ a 1,0

CAPACIDADE TÉCNICA
Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome de profissional
comprovadamente integrante do quadro permanente da proponente, comprovando ter o referido Profissional (inscrito
no CREA como Responsável Técnico da empresa), sido responsável técnico pela execução de obras e serviços da mesma
natureza dos aqui licitados, observado o abaixo mencionado e o disposto nos subitens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3:
Rede de Água com diâmetro igual ou superior a 50 (cinquenta) mm ou rede de esgoto com diâmetro igual ou superior
a 150 (cento e cinquenta) mm;
Estação elevatória de água ou esgoto, com potência igual ou superior a 20 CV ou vazão igual ou superior a 24 (vinte e
quatro) l/s;
Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome da Licitante,
comprovando ter a mesma executado obras e serviços da mesma natureza dos aqui licitados, abaixo mencionados:
Rede de Água com diâmetro igual ou superior a 50 (cinquenta) mm e com extensão igual ou superior a 17.600 (dezessete
mil e seiscentos) m ou rede de esgoto com diâmetro igual ou superior a 150 (cento e cinquenta) mm e com extensão igual
ou superior a 17.600 (dezessete mil e seiscentos) m;
Rede de água ou esgoto com tubulação em PVC e/ou ferro fundido e/ou aço e/ou concreto, com diâmetro igual ou
superior a 300 (trezentos) mm e com extensão igual ou superior a 1.200 (hum mil e duzentos) m;
Rede de água ou esgoto com tubulação em PVC e/ou ferro fundido e/ou aço e/ou concreto, com diâmetro igual ou
superior a 300 (trezentos) mm e com extensão igual ou superior a 1.200 (hum mil e duzentos) m;
Estação elevatória de água ou esgoto, com potência igual ou superior a 20 CV ou vazão igual ou superior a 24 l/s;
Montagem ou instalação ou construção de reservatório com capacidade igual ou superior a 100 (cem) m3;
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Armadura de aço para concreto armado com quantidade igual ou superior a 12.300 (doze mil, e trezentos) kg;
Pavimento asfaltico (CBUQ e/ou PMF) com quantidade igual ou superior a 5.700 (cinco mil e setecentos) m2.
OBSERVAÇÕES





“Atestado de Visita ao local de execução das Obras e Serviços” a ser emitido pela COPASA MG.
Poderão participar desta Concorrência toda e qualquer empresa individual ou sociedade ou consórcio
regularmente estabelecidos no país, que sejam especializados no ramo do objeto da licitação, e que satisfaçam
a todas as exigências do presente Edital, especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes
integrantes deste Edital
O prazo total, para execução e entrega das obras e serviços especificados, não poderá exceder a 12 (doze) meses
consecutivos, contados a partir da data fixada na primeira Ordem de Serviço, obrigando-se a Contratada a
observar os prazos parciais constantes das Ordens de Serviço, de acordo com o Cronograma.
O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.

SÃO PAULO
Diário Oficial do Estado de São Paulo – Empresarial - 30/11/2017 – Pág. 24

Concorrência Nº 16403/17
Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
AVISO DE LICITAÇÃO
CP RE/RS 16403/17 – OBJETO: Execução de obras complementares de coleta e afastamento de esgoto no bairro Vila Zilda
- S.E.S. do município de Guarujá, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Sul - RES e Unidade de Negócio
Baixada Santista - RS.
Edital completo disponível para download a partir de 01/12/17 - www.sabesp.com.br/fornecedores - mediante obtenção
de senha no acesso - cadastre sua empresa - Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984 ou informações: Av. São
Francisco, 128 – Santos – SP.
Recebimento da Proposta e Doc. Habilitação: 09/01/2018 às 09:30 h – Auditório, endereço acima.
UN Baixada SantistaINFORMAÇÕES DO EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
540 quinhentos e quarenta dias consecutivos e ininterruptos
VALOR ESTIMADO DA OBRA

CAPITAL SOCIAL

GARANTIA DE PROPOSTA

R$ 6.465.341,58

Não informado

Não informado

INDICE FINANCEIRO

LG = ≥ a 1,10
ET = ≤ a 0,70

CAPACIDADE TÉCNICA
Operacional: As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são:
Execução de 190 metros de tubulação de concreto armado diâmetro mínimo 400mm pelo Método Não Destrutivo por
tubo cravado.
Execução de 950 ligações domiciliares de esgoto
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Montagem eletromecânica de Estação Elevatória de Esgotos – 1 unidade.
Profissional: as características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são:
Execução de tubulação de concreto armado diâmetro mínimo 400mm pelo MND tubo cravado.
Execução de ligações domiciliares de esgoto
Montagem eletromecânica de Estação Elevatória de Esgotos
OBSERVAÇÕES
As visitas deverão ocorrer até 08/01/18. Para agendar essas visitas, a Licitante deverá contatar a SABESP para o
agendamento das visitas até 05/01/2018 - Elói Marcos de Barros – telefone (13) 3201-2726
A CONTRATADA não poderá subcontratar as obras e/ou serviços que compõem o escopo deste instrumento.
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Concorrência Sabesp- Nº 15665/17
Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
AVISO DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA SABESP ME 15665/17
A SABESP, comunica às sociedades brasileiras e estrangeiras, a abertura da Concorrência SABESP ME 15665/17,
OBJETO: Execução de Obras de Estações Elevatórias e Coletor Tronco no Distrito de Palmeiras, Bairros Paineiras e Cunha
- Município de Suzano - Unidade de Negócio Leste - Diretoria Metropolitana M. Edital completo disponível para download
a partir de 04/12/17 - www.sabesp.com.br/fornecedores - mediante obtenção de senha no acesso - cadastre sua empresa
- Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984 ou Informações (11) 5089-2911, Depto. Suporte aos Empreendimentos
- MES, na Rua Coronel Diogo, 275 - São Paulo/SP.
Recebimento da Proposta e Doc. Habilitação: 09/01/18, às 09h00, - Sala de Treinamento ME - endereço acima.
São Paulo - SP, 1º de dezembro de 2017.
GUILHERME MACHADO PAIXÃO
Superintendente ME
Prefeito
INFORMAÇÕES DO EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
540 dias corridos
VALOR ESTIMADO DA OBRA

CAPITAL SOCIAL

GARANTIA DE PROPOSTA

R$ 5.894.082,90

R$ 589.408,29

Não informada
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INDICE FINANCEIRO

LG = ≥ a 1,00
ET = ≤ a 0,55

CAPACIDADE TÉCNICA
Para Qualificação Técnico-Operacional:
a) as características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são os relacionados
a seguir:
(i) Execução de 02 estações elevatórias de esgoto, contemplando instalação eletromecânica, com potência total instalada
de 7,5 kW; E
(ii) Execução de assentamento de 1.234,50 metros de tubulações para linhas de recalque de esgoto, através de método
construtivo em vala de céu aberto (VCA) convencional, em Ferro Fundido, com diâmetro de 200 mm e 250mm; E
(iii) Execução de 63,97 metros de condutos para tubulações de esgoto, através de Método Não Destrutivo, com diâmetros
de variando de 90 a 280 mm.
b) A priori, para fins de apresentação de atestados, consideram-se serviços de características semelhantes de
complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos relacionados no subitem “a” anterior, os itens descritos a seguir:
(i) Execução de 01 estação elevatória de esgoto, contemplando instalação eletromecânica, com potência total instalada
de 7,5 kW; E
(ii) Execução de assentamento de 600,00 metros de tubulações para Sistema de Abastecimento de Água ou Sistema de
Esgotamento Sanitário, através de método construtivo em vala de céu aberto (VCA) convencional, em Ferro Fundido, com
diâmetro mínimo de 200 mm; E
(iii) Execução de condutos para Sistema de Abastecimento de Água ou Sistema de Esgotamento Sanitário ou outra
finalidade, através de Método Não Destrutivo.
Para Qualificação Técnico-Profissional:
c) as características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado estão relacionados
do subitem 4.2, letra “a” anterior, e a priori, para fins de apresentação de atestados, consideram-se serviços de
características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ao objeto licitado os itens
relacionados a seguir:
(i) Execução de estação elevatória de esgoto, contemplando instalação eletromecânica, com potência total instalada de
7,5 kW; E
(ii) Execução de assentamento de tubulações para Sistema de Abastecimento de Água ou Sistema de Esgotamento
Sanitário, através de método construtivo em vala de céu aberto (VCA) convencional, em Ferro Fundido, com diâmetro
mínimo de 200 mm; E
(iii) Execução de condutos para Sistema de A
OBSERVAÇÕES
Visita Técnica não é obrigatória
Não poderão participar desta licitação, firmas reunidas em Consorcio
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Concorrência Nº 011/17
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
CONCORRÊNCIA Nº 11/2017 - PROCESSO N° 10.605/2017.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE
CONCRETO, GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, SARJETÃO E PASSEIO EM CONCRETO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA
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AV. MARGINAL SUL DA RODOVIA PE. MANOEL DA NÓBREGA (TRECHO AV. SÃO PAULO / RUA THELMA) - DIVERSOS
BAIRROS.
O Diretor do Depto. de Suprimentos, torna público, para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta licitação
na modalidade Concorrência Pública nº 11/2017, processo n° 10.605/2017, no valor estimado de R$ 1.221.746,56 (hum
milhão e duzentos e vinte e um mil e setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), do tipo "Menor Preço
Global" sendo que a pasta licitatória poderá ser retirada através do site http://www.itanhaem.sp.gov.br (link portal da
transparência).
Os envelopes nº 01- Habilitação, nº 02 Proposta, deverão ser entregues até às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia
05/01/2018, sendo que a abertura se dará em seguida, às 10:00 (dez) horas, em sessão pública, na sala de licitações.
Itanhaém-SP, 29 de novembro de 2017.
LUIZ FERNANDO NASCIMENTO BARBOSA
Diretor Depto. de Suprimentos
Prefeito
INFORMAÇÕES DO EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
12 Meses corridos
VALOR ESTIMADO DA OBRA

CAPITAL SOCIAL

GARANTIA DE PROPOSTA

R$ 1.221.746,56

Não Informado

R$ 12.217,46

INDICE FINANCEIRO

ILG = ≥ a 1,00
ILC = ≥ a 1,00
GE = ≤ a 0,50

CAPACIDADE TÉCNICA
ITEM
3
4
7

Especificação dos Serviços
Drenagem de águas Pluviais
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø 600 mm
Guias, Sarjetas e Sarjetões
Execução de guia e sarjeta extrusada
Pavimentação em Lajota de Concreto
Assentamento de lajota de concreto ou bloco de concreto

OBSERVAÇÕES
Visita Técnica Obrigatória.
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UNIDADE

Quantitativo

m

180,00

m

780,00

m²

3.239,00

